
دليل البرامج التدريبية
(١٤٤٣هـ/١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢م)





د. حسام بن عبدالمحسن العنقري

ســـيواصل الديـــوان العام للمحاســـبة 

ودوره  المهنيـــــة  مســـــيرته  تعزيـــــز 

المشـــمولة  الجهـــات  مـــع  التكاملـــي 

برقابتـــه, بمـــا يحقق تطلعـــات القيادة 

الرشـــيدة , وأهـــداف رؤيـــة المملكـــة 

فاعليـــة  بتعزيـــز  المتعلقـــة   (٢٠٣٠)

الحكومة, وما تشـــهده بالدنـــا العزيزة 

من نهضة شـــاملة وتطور نوعي على 

مختلف األصعدة.

رئيس الديوان العام للمحاسبة



محتويات الدليل
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كلمة مدير عام المركز

د. سالم بن علي الغامدي

ــد الديــوان العــام للمحــــاسبة هــو الجـــهاز األعـــلى          يعُّ

للرقـــابة الماليــة العامــة والمحـــاسبة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، ويمــارس اختصاصاتــه فــي الرقابــة الالحقــة علــى 

ــة وحســن اســتعمالها واســتغاللها والمحافظــة  أمــوال الدول

عليهــا وفقــًا للمــادة (الســابعة) مــن نظامــه الصــادر بالمرســوم 

الملكــي رقــم (م/٩) وتاريــخ ١٣٩١/٢/١١هـــ، المعدل بالمرســوم 

الملكي رقم (م/١٧٨) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ.

        ويبــذل الديــوان جهــود فــي تعزيــز التعــاون والعمــل التكاملــي مــع الجهــات الحكوميــة المشــمولة 

برقابتــه؛ لتطويــر ممارســة مهنــة المحاســبة والمراجعــة؛ للمحافظــة علــى المــال العــام والمكتســبات 

ــد مــن  ــذ العدي ــة، كان مــن أبرزهــا تنفي ــة بكفــاءة وفعالي ــة وترشــيد اســتخدام المــوارد االقتصادي الوطني

البرامــج التدريبيــة لمنســوبي الجهــات الحكوميــة، والتــي قدمهــا مــن خــالل المركــز الســعودي للمراجعــة 

الماليــة والرقابــة علــى األداء (تدريــب) بمــا يســهم فــي تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم المهنيــة فــي مجالــي 

متــدرب   (٢٥٠٠) عــن  يزيــد  مــا  تدريــب  فــي  الجهــود  هــذه  أســفرت  وقــد  والمراجعــة،  المحاســبة 

ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية في برامج تدريبية متنوعة خالل األعوام الثالث الماضية. 

ــًال بالمركــز الســعودي للمراجعــة الماليــة والرقابــة علــى األداء          وانطالقــًا مــن ســعي الديــوان ممث

(تدريــب) فــي إســتمرار التعــاون وتعزيــز العمــل التكاملــي، تــم إعــداد دليــل البرامــج التدريبيــة الــذي 

ــز تنفيذهــا خــالل  ــزم المرك ــي المحاســبة والمراجعــة، التــي يعت يشــتمل علــى برامــج متنوعــة فــي مجال

العــام ١٤٤٣ه/١٤٤٤ه (٢٠٢٢م) إلتاحــة الفرصــة للمتدربيــن مــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة لالســتفادة 

من تلك البرامج. 

        ويأمــل المركــز أن يســاعد هــذا الدليــل فــي توفيــر المعلومــات الالزمــة حــول البرامــج التدريبيــة 

ــز  ــة وتعزي ــة المطلوب ــة لتنفيذهــا؛ لتحقيــق االحتياجــات التدريبي المختلفــة وموضوعاتهــا والجــداول الزمني

الجوانــب الســلوكية والمعرفيــة والمهنيــة للمســتفيدين منهــا بمــا يمٌكنهــم مــن ممارســة وأداء أعمالهــم 

في مجالي المحاسبة والمراجعة بكفاءة وفعالية.  

والله ولي التوفيق،
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شروط التسجيل بالبرامج

١- أن يكون المتقدم/ه موظف حكومي.

٢- يجب أن يكون المتقدم أحد شاغلي الوظائف من المرتبة السادسة وحتى العاشرة. 

٣- يجب أن يكون المتقدم أحد المستهدفين من البرامج.

٤- يشترط موافقة جهة العمل.

معلومات هامة عن البرامج

.   جميع البرامج مجانية ومقدمة للرجال والنساء.

.   تبدأ البرامج خالل الفترة المسائية الساعة الرابعة.

.   ال يجوز للمتقدم التّرشح على أكثر من برنامج خالل الفترة الواحدة. 

.   إذا بلغ غياب المتدرب في حضور البرنامج (٢٠ ٪) فأكثر يتم استبعاده من البرنامج. 

.   فــي حــال اعتــذار المتــدرب عــن البرنامــج، ينبغــي عليــه أن يّبلــغ المركــز قبــل بدايــة البرنامــج علــى األقــل   

    بأسبوع، خالف ذلك يحق للمركز حرمانه من البرامج القادمة. 

.   يخضع جميع المتدربين في نهاية البرامج الختبار تقييم المستوى وقياس نواتج التعلم.

آلية التسجيل بالبرامج     

تنفــذ جميــع البرامــج بالمقــر الرئيــس للديــوان بمدينــة الريــاض أو فروعــه، ويمكــن التســجيل فيهــا مبــــاشرة 

عن طـــــريق موقــــع الديوان من خالل الرابط:

                                                                        أو رمــز االســتجابة الســريع

اإللكترونــي:  بالبريــد  التواصــل  يمكــن  المعلومــات  مــن  ولمزيــد 

SCFPA@gca.gov.sa أو التواصــل هاتفيــًا: ٤٠٤١١٢٤(٠١١) تحويلــة (٣٣٧٢) أو 

(٣٣٦٨)، أو للتواصل وتس أب من خالل: (٠٥٠٣٧٥٣٥٨٦).

ttps://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=20 
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برامج المراجعة



(١) أساسيات المراجعة الداخلية
Fundamentals of Internal Auditing

    الهدف العام

   يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تعريــف المتــدرب بطبيعــة عمــل المراجعــة الداخليــة فــي األجهــزة 

   الحكوميــة بشــكل عــام، وإكســابه القــدرات والمهــارات الالزمــة للقيــام بمهامهــا وأعمالهــا بكفــاءة 

   وفعالية.                            

    األهداف السلوكية                                   

.   يّتعرف على مفهوم ووظائف المراجعة الداخلية.

.   يّذكر معايير المراجعة الداخلية.

.   يستخدم األنظمة والتشريعات الحكومية ذات الصلة بالعمل المالي والرقابي.

.   يُطبق إجراءات تقويم أنظمة الرقابة الداخلية والوقوف على مدى كفايتها وفاعليتها. 

.   يّفرق بين إجراءات المراجعة المالية والتشغيلية ومراجعة االلتزام لحسابات األجهزة الحكومية.

.   يناقش بعض الحاالت العملية ويظهر مدى فهمه لوظائف المراجعة الداخلية. 

    المستهدفين

.   موظفي إدارات المراجعة الداخلية.

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.
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    الجدول الزمني لبرنامج أساسيات المراجعة الداخلية

    المرحلة األولى:

   المرحلة الثانية:

   المرحلة الثالثة:

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١١١

١١٢

١١٣

الرياض

جدة

الدمام

١٤٤٣/٦/٢٧هـ
٢٠٢٢/١/٣٠م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٤٤٣/١٠/١٤هـ - ٢٠٢٢/٥/١٥م

١٤٤٣/١١/٢٠هـ - ٢٠٢٢/٦/١٩م

١٤٤٣/١١/٢٧هـ - ٢٠٢٢/٦/٢٦م

الرياض

أبها

بريدة

١٤٤٣/٩/١٦هـ
 ٢٠٢٢/٤/١٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٣١

١٣٢

١٤٤٣/١٢/٢٥هـ  - ٢٠٢٢/٧/٢٤م

١٤٤٤/١/٢٣هـ - ٢٠٢٢/٨/٢١م

الرياض

الدمام

١٤٤٣/١١/٢٧هـ
٢٠٢٢/٦/٢٦م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

٩

١٤٤٣/٧/١٩هـ - ٢٠٢٢/٢/٢٠م

١٤٤٣/٨/١٠هـ - ٢٠٢٢/٣/١٣م

١٤٤٣/٨/٢٤هـ - ٢٠٢٢/٣/٢٧م



 (٢) الممارسة العملية للمراجعة الداخلية
Internal Auditing Practices

    الهدف العام                                

    يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى رفــع قــدرة المتــدرب علــى تنفيــذ مهــام المراجعــة الداخليــة 

    الفنيــة فــي األجهــزة الحكوميــة بمهنيــة عاليــة، وإكســابه القــدرة الالزمــة علــى تطبيــق إجراءاتهــا 

    وأعمالها بكفاءة واقتدار.                                        

    األهداف السلوكية                                   

.   يّطبق مراحل تنفيذ مهام المراجعة بكفاءة وفاعلية.

.   يصمم الخطة السنوية وبرنامج المراجعة الداخلية. 

.   يتّعرف على أساليب وطرق االحتيال المالي.

.   يّطبق آليات االتصال الفعال داخل اإلدارة أو مع األطراف األخرى. 

.   يَنفذ مهام المراجعة المتخصصة التي يكلف بها.  

.   يّقيــم نظــام الرقابــة الداخليــة والمخاطــر وعمليــات الحوكمــة ويســتخدم اآلليــات الحديثــة لقيــاس 

     وتقويم األداء.

.   يّصمم تقارير المراجعة الداخلية بطريقة علمية واحترافية.                            

    المستهدفين   

.   مديرون وموظفي إدارات المراجعة الداخلية.

.   المراجعين.                        

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       
    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

١٠



تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

جدة

الرياض

ابها 

تبوك

١٤٤٤/١/٩هـ
 ٢٠٢٢/٨/٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٢٥١

٢٥٢

٢٥٣

١٤٤٤/٤/٥هـ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠م

١٤٤٤/٥/٣هـ - ٢٠٢٢/١١/٢٧م

١٤٤٤/٦/١هـ - ٢٠٢٢/١٢/٢٥م

الدمام

الرياض

جدة

١٤٤٤/٣/١٣هـ
 ٢٠٢٢/١٠/٩م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٤٤٤/٢/١هـ - ٢٠٢٢/٨/٢٨م

١٤٤٤/٢/٢٩هـ - ٢٠٢٢/٩/٢٥م

١٤٤٤/٣/١٣هـ - ٢٠٢٢/١٠/٩م

١٤٤٤/٣/٦هـ - ٢٠٢٢/١٠/٢م

    الجدول الزمني لبرنامج الممارسة العملية للمراجعة الداخلية

    المرحلة الرابعة:

   المرحلة الخامسة:

١١



(٣) أساسيات الرقابة على األداء
 Fundamentals of Performance Audit

    الهدف العام                                

ــم والمعــارف األساســية لوظيفــة  ــدرب بالمفاهي ــى تعريــف المت    يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إل

   رقابة األداء في األجهزة الحكومية وتطبيق إجراءاتها بكفاءة وفعالية.                       

    األهداف السلوكية                                   

.   يّتعرف على مفهوم الرقابة على األداء.

.   يستنبط قيمة وفوائد الرقابة على األداء. 

.   يّطبق المبادئ األساسية والمعايير الدولية في رقابة األداء. 

.   يصمم موضوع في الرقابة على األداء.

.   يستخدم التخطيط في رقابة األداء.

    المستهدفين   

.   مديرون وموظفي إدارات المراجعة الداخلية.

.   الموظفين في الوظائف اإلشرافية على المحاسبة والمراجعة واإلدارة المالية.                        

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

١٢



تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٣١١

٣١٢

جدة

تبوك

١٤٤٣/٦/٢٧هـ
٢٠٢٢/١/٣٠م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٣٢١

٣٢٢

٣٢٣

١٤٤٣/١٠/١٤هـ - ٢٠٢٢/٥/١٥م

١٤٤٣/١١/٦هـ - ٢٠٢٢/٦/٥م

١٤٤٣/١١/٢٠هـ - ٢٠٢٢/٦/١٩م

بريدة

الرياض

الدمام

١٤٤٣/٩/١٦هـ
٢٠٢٢/٤/١٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٣/١١/٢٧هـجدة١٤٤٤/١/١٦هـ - ٢٠٢٢/٨/١٤م٣٣١
٢٠٢٢/٦/٢٦م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

    الجدول الزمني لبرنامج أساسيات الرقابه على األداء

    المرحلة األولى:

   المرحلة الثانية:

   المرحلة الثالثة:

١٣

١٤٤٣/٧/١٩هـ - ٢٠٢٢/٢/٢٠م

١٤٤٣/٨/٢٤هـ - ٢٠٢٢/٣/٢٧م



(٤) الممارسة العملية للرقابة على االداء
Performance Audit Practices

    الهدف العام                               

   يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى رفــع قــدرة المتــدرب الفنيــة علــى تنفيــذ مهــام الرقابة علــى األداء 

   في األجهزة الحكومية وتطبيق أساليبها واجراءاتها بكفاءة واقتدار.                       

    األهداف السلوكية                                   

.   يّطبق مهام الرقابة على االداء.

.   يجمع ويحلل البيانات والقيام على توثيقها. 

.   يستخلص النتائج والتوصيات. 

.   يّصمم تقارير الرقابة على األداء باحترافية.

.   يّطبق نظام الجودة في رقابة االداء.

    المستهدفين

.   مديرون وموظفي إدارات المراجعة الداخلية. 

.   الموظفين في الوظائف اإلشرافية على المحاسبة والمراجعة واإلدارة المالية.                        

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

١٤



    الجدول الزمني لبرنامج الممارسة العملية للرقابة على االداء 

    المرحلة الرابعة:

   المرحلة الخامسة:

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٤٤١

٤٤٢

٤٤٣

٤٤٥

تبوك

الدمام

جدة

الرياض

١٤٤٤/١/٩هـ
٢٠٢٢/٨/٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٤٥١

٤٥٢

٤٥٣

١٤٤٤/٤/٥هـ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠م

١٤٤٤/٥/٢٤هـ - ٢٠٢٢/١٢/١٨م

١٤٤٤/٦/١هـ - ٢٠٢٢/١٢/٢٥م

أبها

جدة

الرياض

١٤٤٤/٣/١٣هـ
٢٠٢٢/١٠/٩م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٤٤٤/٢/١هـ - ٢٠٢٢/٨/٢٨م

١٤٤٤/٢/١٥هـ - ٢٠٢٢/٩/١١م

١٤٤٤/٣/٦هـ - ٢٠٢٢/١٠/٢م

١٤٤٤/٣/٢٠هـ - ٢٠٢٢/١٠/١٦م

١٥



(٥) التدقيق المبني على المخاطر
Risk-based Auditing

    الهدف العام                                

    يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تزويــد المتــدرب بالعديــد مــن المعــارف والمهــارات فــي مجــال 

    فهم وتحليل المخاطر أثناء تنفيذ مهام المراجعة في األجهزة الحكومية.

    األهداف السلوكية                                   

.   يتّعرف على اإلطار العام للتدقيق المبني على المخاطر. 

.   يستخدم التخطيط في عملية المراجعة مع االخذ في االعتبار للمخاطر.

.   يّفسر مخاطر المراجعة.

.   يّحلل المخاطر.

.   يًطبق األدوات واألساليب في تقييم المخاطر.

.   يّتعرف على مسؤولية المراجع عن المخاطر. 

.   يلخص التقرير عن المخاطر.

    المستهدفين   

.   مديرون وموظفي إدارات المراجعة الداخلية.

.   المراجعين.                        

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

١٦



    الجدول الزمني لبرنامج التدقيق المبني على المخاطر

    المرحلة األولى:

   المرحلة الثانية:

   المرحلة الثالثة:

   المرحلة الرابعة:

   المرحلة الخامسة:

١٧

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٥١١

٥١٢

الرياض

جدة

١٤٤٣/٦/٢٧هـ
٢٠٢٢/١/٣٠م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٣/٩/١٦هـالرياض١٤٤٣/١٠/٢١هـ - ٢٠٢٢/٥/٢٢م٥٢١
٢٠٢٢/٤/١٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٥٣١

٥٣٢

تبوك

جدة

١٤٤٣/١١/٢٧هـ
٢٠٢٢/٦/٢٦م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٤٤٣/١٢/٢٥هـ - ٢٠٢٢/٧/٢٤م

١٤٤٤/١/٩هـ - ٢٠٢٢/٨/٧م

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٥٤١

٥٤٢

الرياض

الدمام

١٤٤٤/١/٩هـ
٢٠٢٢/٨/٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٤٤٤/٢/٨هـ - ٢٠٢٢/٩/٤م

١٤٤٤/٣/١٣هـ - ٢٠٢٢/١٠/٩م

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

الدمام

الرياض

١٤٤٤/٣/١٣هـ
٢٠٢٢/١٠/٩م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٤٤٤/٤/١٢هـ - ٢٠٢٢/١١/٦م

١٤٤٤/٥/٢٤هـ - ٢٠٢٢/١٢/١٨م

٥٥١

٥٥٢

١٤٤٣/٧/١٩هـ - ٢٠٢٢/٢/٢٠م

١٤٤٣/٨/٢٤هـ - ٢٠٢٢/٣/٢٧م



(٦) المراجعة اآللية باستخدام برنامج اآليديا
IDEA Audit Software

    الهدف العام                               

   يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تزويــد المتــدرب بالمعــارف األساســية والمهــارات فــي تطبيــق 

   المراجعة اآللية باستخدام برنامج اآليديا.                           

    األهداف السلوكية                                   

.   يتعرف على آليات المراجعة اآللية. 

.   يطبق مراحل استخدام برنامج اآليديا.

.   يفسر المشاكل والصعوبات التي تواجه المراجعين عند إجراء عملية الرقابة باستخدام الحاسب.

.   يبني مكونات برنامج اآليديا.

.   يفسر التقارير المالية من برنامج اآليديا.

    المستهدفين   

.   مديرون وموظفي المراجعة الداخلية، والوظائف اإلشرافية على التدقيق واألعمال المحاسبية.

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

١٨



    الجدول الزمني لبرنامج المراجعة اآللية باستخدام برنامج اآليديا

    المرحلة الرابعة:

   المرحلة الخامسة:

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٤/١/٩هـالرياض١٤٤٤/٢/١٥هـ - ٢٠٢٢/٩/١١م٦٤١
٢٠٢٢/٨/٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٤/٣/١٣هـالرياض١٤٤٤/٤/٢٦هـ - ٢٠٢٢/١١/٢٠م٣٣١
٢٠٢٢/١٠/٩م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٩



برامج المحاسبة



(٧) أساسيات المحاسبة الحكومية 
Fundamentals of Governmental Accounting

    الهدف العام                                

ــة  ــم واألســس للمحاســبة الحكومي ــدرب بالمفاهي ــد المت ــى تزوي ــج بشــكل أساســي إل    يهــدف البرنام

   ودورة النظــام المحاســبي الحكومــي فــي األجهــزة الحكوميــة للمســاعدة فــي فــرض الرقابــة الماليــة 

   على اإليرادات والمصروفات.                                      

    األهداف السلوكية                                   

.   يتّعرف على ماهية المحاسبة الحكومية والمبادئ المحاسبية. 

.   يحّلل الميزانية العامة للدولة (الموازنة العامة).

.   يّطبق التحول من األساس النقدي إلى أساس االستحقاق وٌيعد التقارير المالية. 

.   يُتعرف على التنظيمات الحكومية المختلفة والسجالت وطرق القيد.

.   يّطبق طريقة المعالجة المحاسبية إليرادات ومصروفات الميزانية.

.   يّطبق المعالجة المحاسبية لحسابات العهد واألمانات.

    المستهدفين   

.   المحاسبين والموظفين في الشؤون المالية.

.   أمين الصندوق. 

.   باحث ومراقب الميزانية. 

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

٢١



    الجدول الزمني لبرنامج أساسيات المحاسبة الحكومية 

    المرحلة األولى:

   المرحلة الثانية:

   المرحلة الثالثة:

   المرحلة الرابعة:

   المرحلة الخامسة:

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٧٢١

٧٢٢

الرياض

أبها

١٤٤٣/٩/١٦هـ
 ٢٠٢٢/٤/١٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٤٤٣/١٠/٢١هـ - ٢٠٢٢/٥/٢٢م

١٤٤٣/١١/٦هـ - ٢٠٢٢/٦/٥م

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٧٣١

٧٣٢

جدة

الرياض

١٤٤٣/١١/٢٧هـ
 ٢٠٢٢/٦/٢٦م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٤٤٣/١٢/٢٥هـ - ٢٠٢٢/٧/٢٤م

١٤٤٤/١/٢٣هـ - ٢٠٢٢/٨/٢١م

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٣/٦/٢٧هـالدمام٧١١
٢٠٢٢/١/٣٠م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

الدمام١٤٤٤/٣/٢٠هـ ٢٠٢٢/١٠/١٦م٧٤١
١٤٤٤/١/٩هـ
٢٠٢٢/٨/٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

جدة١٤٤٤/٤/٢٦هـ ٢٠٢٢/١١/٢٠م٧٥١
١٤٤٤/٣/١٣هـ
٢٠٢٢/١٠/٩م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

٢٢

١٤٤٣/٧/١٩هـ - ٢٠٢٢/٢/٢٠م



(٨) المحاسبة لغير المحاسبين
Accounting For Non-Accountants

    الهدف العام                                

   يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تأهيــل غيــر المتخصصيــن فــي المحاســبة لتعريفهــم بعلــم 

   المحاســبة والمبــادئ والــدورة المحاســبية وفهــم طبيعــة التقاريــر الماليــة الســتخدامها فــي اتخــاذ 

   القرارات في األجهزة الحكومية.                                                             

    األهداف السلوكية                                   

.   يّتعرف على مفاهيم ومبادئ المحاسبة.

.   يحلل العمليات المالية وفقًا لمفاهيم المحاسبة.

.   يقارن بين األساس النقدي وأساس االستحقاق.

.   يَطبق الدورة المحاسبية.

.   يستخدم القيود اليومية ويتعرف على الدائن والمدين. 

.   يّعد القوائم المالية والحسابات الختامية. 

    المستهدفين   

.   المديرون الغير ماليين. 

.   الموظفين الغير ماليين في وظائف المراجعة، والمحاسبة، والمالية. 

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

٢٣



    الجدول الزمني لبرنامج المحاسبة لغير المحاسبين 

    المرحلة األولى:

   المرحلة الثانية:

   المرحلة الثالثة:

   المرحلة الرابعة:

   المرحلة الخامسة

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٨٤١

٨٤٢

الرياض

جدة

١٤٤٤/١/٩هـ
٢٠٢٢/٨/٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٤٤٤/٢/١هـ - ٢٠٢٢/٨/٢٨م

١٤٤٤/٢/٢٩هـ - ٢٠٢٢/٩/٢٥م

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

٨٥١

٨٥٢

جدة

الدمام

١٤٤٤/٣/١٣هـ
٢٠٢٢/١٠/٩م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

١٤٤٤/٤/٥هـ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠م

١٤٤٤/٥/٢٤هـ - ٢٠٢٢/١٢/١٨م

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٣/٦/٢٧هـالرياض٨١١
٢٠٢٢/١/٣٠م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٣/٩/١٦هـالرياض١٤٤٣/١٠/١٤هـ - ٢٠٢٢/٥/١٥م٨٢١
 ٢٠٢٢/٤/١٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

أبها١٤٤٤/١/٢هـ - ٢٠٢٢/٧/٣١م٨٣١
١٤٤٣/١١/٢٧هـ
٢٠٢٢/٦/٢٦م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

٢٤

١٤٤٣/٨/١٠هـ - ٢٠٢٢/٣/١٣م



(٩) المحاسبة القضائية
Forensic Accounting

    الهدف العام                                

ــدرب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة فــي مفهــوم  ــد المت    يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تزوي

   المحاسبة القضائية ومجاالت تطبيقها، واستخدام أساليبها واجراءاتها. 

    األهداف السلوكية                                   

.   يتّعرف على مفاهيم وآليات ومجاالت المحاسبة القضائية.

.   يحلل مؤشرات االحتيال المالي.

.   يّفرق بين المحاسبة القضائية والمراجعة المالية.

.   يستخدم المحاسبة القضائية للكشف عن والحد من االحتيال المالي.

.   يستخدم المحاسبة القضائية في تصميم برنامج فحص ومراقبة االحتيال المالي. 

.   يّعد تقارير عن نتائج برنامج فحص ومراقبة االحتيال المالي. 

    المستهدفين   

.   الموظفين في الشؤون المالية، والمهتمين بالتعرف على المحاسبة القضائية 

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

٢٥



    الجدول الزمني لبرنامج المحاسبة القضائية 

    المرحلة الرابعة:

   المرحلة الخامسة:

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٤/١/٩هـالرياض١٤٤٤/٢/١هـ - ٢٠٢٢/٨/٢٨م٩٤١
٢٠٢٢/٨/٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٤/٣/١٣هـجدة١٤٤٤/٤/٢٦هـ - ٢٠٢٢/١١/٢٠م٩٥١
٢٠٢٢/١٠/٩م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

٢٦



(١٠) محاسبة الزكاة والضرائب
Zakat and Taxes Accounting

    الهدف العام                                

   يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تزويــد المتــدرب بالمعــارف والمهــارات الفنيــة فــي إعــداد 

   حسابات الزكاة والضرائب.                                                                   

    األهداف السلوكية                                   

.   يتّعرف على اإلطار الفكري للزكاة وتطبيقاتها.

.   يتّعرف على اإلطار الفكري للضريبة وتطبيقاتها.

.   يربط العالقة بين الزكاة وضريبة الدخل.

.   يًطبق ضريبة االستقطاع.

.   يًطبق ضريبة القيمة المضافة. 

.   يّطبق ضريبة السلع االنتقائية. 

    المستهدفين   

.   المحاسبين. 

.   المراجعين. 

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

٢٧



    الجدول الزمني لبرنامج محاسبة الزكاة والضرائب 

    المرحلة الثانية:

   المرحلة الثالثة:

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٣/٩/١٦هـجدة١٤٤٣/١٠/٢١هـ - ٢٠٢٢/٥/٢٢م١٠٢١
٢٠٢٢/٤/١٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٣/١١/٢٧هـالرياض١٤٤٣/١٢/٢٥هـ - ٢٠٢٢/٧/٢٤م١٠٣١
٢٠٢٢/٦/٢٦م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

٢٨



البرامج المالية والرقابية



(١١) اإلدارة المـــالية
Financial Management

    الهدف العام                               

   يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تزويــد المتــدرب بالمعــارف األساســية فــي مفاهيــم اإلدارة 

ــل واالســتثمار،  ــاذ القــرارات المتعلقــة بالتموي ــة واتخ ــة للمســاعدة فــي إدارة التدفقــات النقدي    المالي

   والمساعدة في حل المشاكل المالية.                                                                                                                       

    األهداف السلوكية                                   

.   يذكر وظائف اإلدارة المالية.

.   يفرق بين وظائف اإلدارة المالية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

.   يحلل التقارير المالية. (المؤشرات والنسب المالية).

.   يعرف األموال المطلوبة باستخدام الموازنات التقديرية.

.   يستخدم التخطيط المالي الطويل وقصير األجل. 

.   يفسر المشاكل المالية واتخاذ اإلجراءات الممكنة لتفادى وقوع المنظمة في ذلك.

.   يعرف إدارة راس المال العامل وكفاءة اإلنفاق. 

.   يعد التقارير المالية الخاصة.

    المستهدفين   

.   الموظفين في الوظائف اإلشرافية على اإلدارة المالية، واألعمال المحاسبية. 

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

٣٠



    الجدول الزمني لبرنامج اإلدارة المالية  

    المرحلة األولى:

   المرحلة الثالثة:

   المرحلة الرابعة:

   المرحلة الخامسة:

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٣/١١/٢٧هـالدمام١٤٤٤/١/١٦هـ - ٢٠٢٢/٨/١٤م١١٣١
٢٠٢٢/٦/٢٦م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٤/١/٩هـالرياض١٤٤٤/٢/١٥ه - ٢٠٢٢/٩/١١م١١٤١
 ٢٠٢٢/٨/٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٤/٣/١٣هـجدة١٤٤٤/٥/٣هـ - ٢٠٢٢/١١/٢٧م١١٥١
٢٠٢٢/١٠/٩م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١١١١

١١١٢

الرياض

جدة 

١٤٤٣/٦/٢٧هـ
٢٠٢٢/١/٣٠م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

٣١

١٤٤٣/٧/١٢هـ - ٢٠٢٢/٢/١٣م

١٤٤٣/٨/٢٤هـ - ٢٠٢٢/٣/٢٧م



(١٢) المنافسات والمشتريات الحكومية
Government Tenders and Procurement

    الهدف العام                                

   يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تزويــد المتــدرب بالمعــارف األساســية والمهــارات فــي محاســبة 

   ونظام المشتريات والمنافسات الحكومية.                                                                                             

    األهداف السلوكية                                   

.   يتّعرف على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

.   يحلل النظام اإلجرائي للمنافسات الحكومية.

.   يفهم النظام اإلجرائي للتعاقدات.

.   يستخدم نظام بيع المنقوالت الحكومية.

.   يّتعرف على المحاسبة عن المشتريات وبيع األصول. 

    المستهدفين  

.   الموظفين في الشؤون المالية ولجان المشتريات الحكومية.

.   الموظفين في المستودعات الحكومية ورقابة المخزون.

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

   شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.

٣٢

   الجدول الزمني لبرنامج المنافسات والمشتريات الحكومية

    المرحلة الثالثة:

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٤/١/٩هـ - ٢٠٢٢/٨/٧م١٢٣١
البرنامج (افتراضي)

(ZOOM) على برنامج

١٤٤٣/١١/٢٧هـ
٢٠٢٢/٦/٢٦م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)



٣٣

(١٣) الرقابة على المستودعات الحكومية
Auditing of Governmental Warehouses

    الهدف العام                                

   يهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى تزويــد المتــدرب بالمعــارف الفنيــة والمهــارات الالزمــة فــي إدارة 

   المستودعات الحكومية، وإحكام الرقابة على المخزون في األجهزة الحكومية.                                                                                              

    األهداف السلوكية                                   

.   يتّعرف على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.

.   يجيد تنفيذ وتوقيت عملية الجرد.

.   يّطبق اتمتة اإلجراءات والنماذج الحكومية.

.   يساهم في رفع كفاءة إدارة المستودعات.

.   يَطبق نظام محاسبة المخزون. 

.   يعد التقارير والبيانات المستودعية.

    المستهدفين   

.   الموظفين في المستودعات الحكومية ورقابة المخزون.

    مدة البرنامج

   (٥) أيام 

       

    شروط اجتياز البرنامج 

   يخضــع المتــدرب/ه ألســاليب تقويــم خــالل البرنامــج تشــمل االختبــارات الكتابيــة والشــفوية والواجبــات 

   والمشاركات العملية.



   الجدول الزمني لبرنامج الرقابة على المستودعات الحكومية  

    المرحلة الرابعة:

    المرحلة الخامسة:

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٤/٢/٨هـ - ٢٠٢٢/٩/٤م١٣٤١
البرنامج (افتراضي)

(ZOOM) على برنامج

١٤٤٤/١/٩هـ
٢٠٢٢/٨/٧م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

تاريخ تنفيذ البرنامجرقم البرنامج
مكان تنفيذ البرنامج

(مبنى الديوان العام للمحاسبة)

١٤٤٤/٥/٣هـ - ٢٠٢٢/١١/٢٧م١٣٥١
البرنامج (افتراضي)

(ZOOM) على برنامج

١٤٤٤/٣/١٣هـ
٢٠٢٢/١٠/٩م

فترة التسجيل
(لمدة ٥ أيام)

٣٤
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